
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 14 december 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Geslotenverklaring vrachtverkeer Lycklamaweg 

Sinds 1 maart 2021 is vrachtverkeer op de Lycklamaweg en een aantal omliggende 

wegen verboden. Vrachtverkeer met een bestemming in het gebied mocht wel in- 

en uitrijden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat dit 

bestemmingsvrachtverkeer niet meer is toegestaan vanaf de aansluiting 

Stellingenweg/Lycklamaweg tot aan de Stationsweg/Spoorlaan. Dit gaat in vanaf 13 

december. 

 

Besluit: 

Een geslotenverklaring voor alle vrachtverkeer in te stellen op de Lycklamaweg 

tussen de aansluitingen met de Stellingenweg en de Stationsweg/Spoorlaan. 

 

1.2 

 

Tarieven PGB Jeugd 2022 

Het college heeft de tarieven voor een persoonsgebonden budget Jeugd bijgesteld 

aan het nieuwe wettelijk minimumuurloon en de indexering. Met een 

persoonsgebonden budget kunnen inwoners jeugdhulp inkopen. Met deze 

aanpassing in de tarieven maakt het college het mogelijk dat effectieve en 

kwalitatieve goede jeugdhulp ingekocht kan worden. 

 

Besluit: 

a. De PGB tarieven Jeugd per 1 januari 2022 vast te stellen. 

 

1.3 

 

Aanpassing subsidieregeling Lokaal Gezondheidsbeleid Weststellingwerf 

2021 

Het college heeft besloten de subsidieregeling ‘Lokaal Gezondheidsbeleid 

Weststellingwerf 2021’ te wijzigen. De subsidieregeling is uitgebreid met een extra 

paragraaf, specifiek voor acties uit het Lokaal Preventieakkoord. Deze wijziging 

maakt het mogelijk om in de toekomst acties uit het Lokaal Preventieakkoord te 

subsidiëren. 

 

Tegelijkertijd heeft het college besloten om het subsidieplafond voor 2022 te 

verhogen. De verhoging is gelijk aan het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van 

de acties van het Lokaal Preventieakkoord. Deze verhoging van het 

subsidieplafond voorkomt dat subsidiëring van acties uit het Lokaal 

Preventieakkoord ten koste gaat van de overige bestaande onderdelen van de 

subsidieregeling. De extra kosten voor deze verhoging worden gedekt vanuit het 

uitvoeringsbudget Lokaal Preventieakkoord. De gemeente ontvangt dit 

uitvoeringsbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

Besluit: 
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a. Het bijgevoegde besluit tot wijziging van de subsidieregeling ‘Lokaal 

Gezondheidsbeleid Weststellingwerf 2021’ vast te stellen. 

b. Het bijgevoegde plafondbesluit behorende bij de subsidieregeling ‘Lokaal 

Gezondheidsbeleid Weststellingwerf 2021’ vast te stellen. 

 

1.4 

 

Uitvoering ecologisch berm- en slootonderhoud 2022 

Het college besluit dat loonbedrijf De Samenwerking het ecologisch berm- en 

slootonderhoud in 2022 mag uitvoeren. Het huidige contract wordt hiervoor 

uitgebreid. Vanaf 2023 wordt het ecologisch berm- en slootonderhoud Europees 

aanbesteed. Het college besloot eerder dit jaar dat de Europese aanbesteding in 

2022 zou plaatsvinden. Door vertraging in de voorbereiding is dit niet meer 

mogelijk. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het opdragen van het ecologisch berm- en slootonderhoud in 

2022 aan Loonbedrijf De Samenwerking. 

 

1.5 

 

Memo raad + Voortgang fietspad langs de Linde fases l , ll en III 

Het college van B&W informeert de raad van Weststellingwerf met een memo over 

de voortgang van het werk aan het fietspad langs de Linde fases 1, 2 en 3. 

 

Besluit: 

a. De raad middels bijgevoegde memo te informeren over de voortgang van de 

reconstructie fietspad langs de Linde fases l, ll en lll 

 

1.6 

 

Memo raad monitor sociaal domein oktober 2021 

Het college heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de monitoring in het 

sociaal domein. Hierin is samen met de klankbordgroep van de raad een monitor 

ontwikkeld. Het college levert nu deze eerste monitor op aan de raad. Hiermee 

hebben we inzicht in de aantallen cliënten en voorzieningen, kosten en meerjarige 

ontwikkeling daarvan in het sociaal domein. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met bijgevoegde memo aan de raad over de oplevering "monitor 

sociaal domein" 

 

1.7 

 

Subsidieaanvraag en uitvoering van de Friese Retailaanpak voor 

Mandehofplein, Noordwolde 

Het college besluit om € 24,999,-subsidie uit de Friese Retailaanpak aan te vragen 

voor werk aan het Mandehofplein in Noordwolde. De subsidie van de Provincie 

Fryslan ondersteunt activiteiten om winkelgebieden klaar te maken voor de 

toekomst en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Dat kan bijvoorbeeld door de 

openbare ruimte anders in te richten of de samenwerking tussen ondernemingen te 

verbeteren. 

 

Besluit: 

a. Instemmen met de aanvraag van subsidie van de Friese Retailaanpak voor het 

Plan van Aanpak Mandehofplein in Noordwolde 

b. De steller van dit voorstel mandateren om namens de gemeente de subsidie aan 

te vragen. 

c. In te stemmen met het voorliggend Plan van Aanpak; 

d. In te stemmen met een eigen bijdrage door de gemeente van € 30.000,= uit het 
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krediet Noordwolde fase 6. 

 

1.8 

 

Memo raad uitspraak winningsplan Weststellingwerf 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in november 2019 beroep 

ingediend tegen het gaswinningsplan Weststellingwerf (locatie Noordwolde). De 

minister van Economische Zaken en 

Klimaat had hiervoor in september 2019 een instemmingsbesluit genomen. 

Onlangs heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat 

de klacht is afgewezen en dat het plan uitgevoerd mag worden. 

Het college stuurt de uitspraak van de Raad van State ter kennisneming naar de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van bijgevoegde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State van 24 november 2021; 

b. De uitspraak met bijgevoegde memo naar de raad te sturen. 

 

1.9 

 

Beantwoording vragen art. 31 ISHP 

De vragen ex art. 31 RvO van SDW over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

worden beantwoord met een brief aan de fractie van Sociaal Duurzaam 

Weststellingwerf, met afschrift aan alle raadsleden.. 

 

Besluit: 

Vragen beantwoorden conform bijgaande conceptbrief aan de raad 

 

1.10 

 

Jaarplan planning & control 2022 

Jaarlijks wordt een planning opgesteld voor de planning en control documenten 

zoals de begroting en de jaarstukken. Het college heeft kennisgenomen van de 

jaarplanning planning & control 2022. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van de bestuurlijke jaarplanning 2022 Planning & control. 

 

1.11 

 

Realisatie bedrijfswoning in bedrijfspand zadelmakerij aan Hoofdweg 264 te 

Nijeholtpade 

Het college besluit om akkoord te gaan met het opsplitsen van het bedrijfsperceel. 

De huidige woning krijgt de bestemming wonen en het perceel met de zadelmakerij 

behoudt haar bestemming. Daarbij gaat het college ook akkoord een bedrijfswoning 

in het bedrijfspand van de zadelmakerij op Hoofdweg 264 in Nijeholtpade toe te 

voegen. Dit zorgt ervoor dat er geen boerderij onnodig gesloopt hoeft te worden en 

dat de zadelmakerij langer gebruikt kan worden. 

 

Besluit: 

a. Het college akkoord gaat met het splitsen van de bedrijfsbestemming van de 

zadelmakerij. De bestaande woning krijgt de bestemming wonen en de 

zadelmakerij de bestemming bedrijf 

b. Het college akkoord gaat met het toevoegen van een inpandige woning in de 

bestaande zadelmakerij 
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1.12 

 

Raadsmemo - renovatie zwembad de Steense 

Het college van B&W besluit de gemeenteraad van Weststellingwerf te informeren 

over de renovatieplannen van zwembad de Steense. 

 

Besluit: 

In te stemmen om de bijgevoegde memo over de renovatie van de Steense aan de 

raad te versturen. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021 

 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


